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~ - 44 kalem erzak ve saire 15 BU GDNKO tarihine kadar J5 au" "dd mayıs J937 tarihinden 31 mayıs 1937 "5• ~--~~~~!=!"""~I!!!:!:!!~ 

• 0 rnu etle k ' it za 1 ki Mü . Şartnameler Ankarad N" e sı meye konulmuştur. r ı a açık ek 'Jt 
nakasalar ve Müzayedeler 1 f.tanbuJda Sıhhat ve İçt~ Au~une hastanesi Baştabibliğinden ve paz:rtesi güuü ::a;~~ed;on.~Iınuştnr. isteklilerin 17.5.937 

L 1 S T E S 1 Eksiltme 2 haziran 'ı';;; uavenet Müdürlüğünde görülebilir. Emlak Müdürlüğ"' d yuzde 7,5 pey akçelerile M'W 
Nümune ha.tanesinde teş kk~larşamba günü saat IOda Ankara un e t~-nan ko"11isyona ınüracaatlarıı. ı 
caktır. e u eden hususi komisyonda yapıla- Sıvas T"' A 

a) Münakasalar 

1 - Erzak, Zahire, Et S b , e ze v. s. 

Ankara Nümune Hst. için erzak: 42 kalem. 
(Ankara Nümune Hast.) 

Taze fasulye: 60000 k. (Ankara Levazım) 
Cezaevinin 1 (senelik ekmek ihtiyacı (Ş ... bin 

Karahisar C. M. Umumi) 

2 6-37 10 
31-5·37 ıs -

21-5-37 -

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Toprakaltında kömür deposu ve memurin apt 
etraf. beton yollan inşaatı. (Merkez Hıfzıs. Mües.) 5·6-37 11-

Defterdarlık binasında sıv.l, badana v.s . tamirat 
(fstanbul Defterdarlıg-ı) 17-5-37 14 _ 

Pavyon iıışaatı (Sivas Tüm) 24 5.37 11 

3 - İlaçlar, Klinik ve ispençiyari ahit, Hastane le•azım 

Gliserin: 50 k.· nişadır: 200 k.· şap: 200 k. kü 
kürt: 10 k. göztası: 5000 k. tuzruhu: 10000 
k.-lıamızı kibrit: 300 k. (tem..J.) (Devlet Demir.) 19-5 37 10 

4 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yün çorap ipli~i: 20000 k. (MMV) 2-6·37 15 
Kilim: 70000 m (MMV) -
Erat kundurası: .40000 çift (MMV) 3-6-37 11 -

4-6-37 11 -
s Matbaa işleri - Kırtasiye • Yazıliane ı..:evazımı __ 

1 

Erat nişancı dıkloması bastırılması: 15000 ad. 
(Tophane Levazım) 17-5·37 15 -

6- Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, ı. 

Benzin: 2500 k.- kok kömürü 800 ton (Anka· 
ra Nümune Hastanesi) 

i 
2·6-37 10 -

Motorin: 71ı ton (Afyon Vilayeti) 
Gaz: 38535 k.· benzin: 283400 k. (İst. Beled.) 

28-5-37 16 - 1 

3-6-37 11 

7 - Müteferrik 

Boru (70 mı:n): 4600 m.· vana: 12 ad.- dirsek: 
18 ad.- kurşun: 2000 k.· katranlı salmastra: 
195 k. (Turgudlıı Belediyesi) 

Vagon yedek parçaları (Devlet Demiryolları) 
Tahta, demir saç. civata, köşebent v.s. (kam· 

yonlar için) (lstanbul Belediye•i) 

27-5-37 16 
29-6 37 15.30 

29-5-'i7 ıı -

a) MÜNAKASALAR 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Levazim Amlrliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara garnizonu kıtaatı için 60000 kilo taze fasul
yenin 31.5.937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla 

ekıiltmeıi yapılacaktır. . 
Fasulyenin tutarı 5400 lira olup muvakk.~t ... ~emınatı 

405 liradır. Şartnamesi komisyonda parasız gorulur. 

Şebin Karahisar C. M. Umumiliğinden: 
Kazamız ceza evi ekmek ve aşyasının bir senelik mü· 

nakasa ve ihalesi 21.5.937 gününde icra kılın~.cağın~an 
taliplerin yevmi mezkurda depozito akçasını mustehsılen 
memuriyetimize müracaat etmeleri ilin olunur. 

Ankara Nümune Hastanesi Baştabibliğinden: 

Hastanenin 937 mali senesi ihtiyacı olan atağıda cinı, miktar, 
tahmini fiat ve ekıiltme ıekillerile muvakkat teminatları yazılı 

i 

Muvakkat teminat ola k 1-Sivas civarında urn.. rt. Ek. Kom. Rs. 
mİ•yonca ahnamıyacağı d ra b para ve mahiyetindeki evrak Ko· yonun İnşaatı açık k .[ıenı olarak yaptırılacak bir pav· 
nünden evvel Hastaney: aı~ uoJarı vermek istiyenler ihale gü· 2 Keşif bedel' e29sı rn~ye konulmuştur. 
Vekaleti vezl!esine yat ınkurlacaat ederek teminatlarını Maliye 22 ı 99 lı 48 k 
T h . ıraca ardır 4 lira 97 ku t ra uruş ve ilk temiuatı 

a mın edilen Muvakk t . 3-f . ruş ur. 
fiat temina; · halesı 24 mayıs 937 . 

Lira Kr. Kilo Lira Kr . . Eksiltmenin Sıvas Tug Komutanlık b' pazartesı günü saat 11 de 
6662 50 65000 500 ·. . . Cınsı şekli hr. ınasındaki komisyonda yapılacak· 
712 50 5000 ' 5.. BıFrıncı nvei has ekmek kapalı zarf ıısul. 4 Ş 

13300 "' rancala - artname plan ve ke 'f 
700 38000 997 50 Koyun eti " " " l~r hergün ve talip olanlar i~ıal:vr~k~~ı görmek istiyen-

3600 2000 52 50 Kuzu eti ,, " ,, cı maddedeki vesikalarla k . gunu ve saatında 5 İn· 
6600 4= ;97~ Sade yag açık ';ksilt:.ıe ,, ler. oınısyona müracaat etmelidir-
4590 :> Süt ,, 

320 
27000 344 25 yoğurt kapalı zarf ,, 

JOOO 2 açık eksiltme 
2800 4 Ke.me şeker " 
2475 10000 21() Toz şeker " 

65 5500 J85 65 Sabun " 
260 500 5 Birinci nevi un " 
120 2000 l9 50 Kuru fasulye " 

" 3 
n 

71 

_ilaçlar, Klinik ve ispençiyari ahit: 

" 
" ,, 
,, 

" 
71 n 

36 
IOOO 9 Nohud " 
300 2 70 Merc'ımek " " Devlet De · il 800 1000 60 " " mıryo arı ve Limanları işletme Umum 

270 Kuru kayısı " " M'"d J 1000 20 2~ M " 71 u ür ügw ünden.· 
150 ;) akarna n 

500 500 ı ı 25 Şehriye " " " Muhammen bedeJi 2259 1' 
90 2:; a; 50 Pirinç unu = " ,, gHserin, 200 kilo nişadır, 20~r~.80 kuruş ola? 50 kilo 

200 2000 Nişasta ,, ,, ,, 5000 kiJo göz taşı 300 k'J d'ılo şap, 10 kılo kükürt, 
900 15 50 Çamaşır sodası " " " kilo tuzruhu 19 5 3'7 ı oba ı ha mızı kibrit ile J O 000 

2500 67 50 Benzin 71 
,, • • çarşam a gü .. ' 

1800 30000 135 Tuz " ,, " paşada gar binası dahilindeki ko~~ saat 10 da Haydar-
4400 22000 330 Pirinç ,, " " zarlıkla satın ahnacaktır. syon tarafından pa· 
275 1000 20 65 K " " " Bu işe gı'r k · · 

1280 16000 96 uru üzüm ,, ,, . me ıstıyenlerin 169,5 liralık 
Patates " mınat ve kanunun tayin tr·. . muvakkat te-

2400 4000 180 Tavuk aded ,, " ,, günu saatine kadar kom' e ıgı v~saıkle birlikte pazarlık 

3
8500 5000 2"6 2;5~Z,:~~~~~~i"==~";, " Bu \q.e '\ ısyona murrcaatleri lazımdu 

Kuru sotan ~~.;;::,·~-.,, • 
1 

'J' a\ şat\.name\~r kom\~'j<nıclan · 
250 2000 18 75 Semizotu --"'-=•k.t.du. l>a."raan. ()\ara~ 
300 4000 22 50 Ispanak 

10 200 75 Havuç 
300 3000 22 50 Kabak 
600 4000 45 
312 50 2500 23 50 
900 6000 67 50 
100 1000 7 50 
200 1000 15 
240 4000 18 
125 2500 9 40 
560 800 42 
550 500 41 25 

23200 800 ton 17 40 

84083 50 Yekün 

Patlıcan 

Domates 
Taze fasulye 
Taze bakla 
Taze bamya 
Praıa 

Lihana 
Zeytin yağı 
Kuru bamya 
Kok kömürü 
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Kapalı zarf usulile 

inşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Merkez Hıfzısaıhha Mü~ssesesi Müdüriyetinden: 

1 Eksiltmeye konulan iş: Toprak altında kömür de· 

posu ve memurin apartımanı etrafına beton yollara. 
Bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli 15554 liradır. 
isteklilere şartname ve evrakı 0,78 lira mukcıbilinde 

merkez hıfzıssıhha müessesesi muhasebesinden ve İstan
bul limanı S. S. merkezi levazım müdürlüğünden alabi· 

lirler. 
3- Eksiltme 5.6.37 tarihinde cumartesi günü saat 

1 1 de müessesede yapılacaktır· 
4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Ekıiltmeye girebilmek için isteklinin 1166 lira 55 

kurus muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıda· 
ki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

6 - Eksiltmeye en az bir parçada 15J)()() liralık bina 

inşaatı yapmış olduğuna dair Nafıa Müdürlüklerinden ve
sika almış olanlar ve ticaret odasına kayidli bulunanlar gi
rebilirler. 

İstanbul Defterdarlığından: 

Keşif bedeli 386 lira 62 kuruştan ibaret bulunan Def· 
terdarhk binasında sıva, badana ve sair tamirat işi pa-

Mensucat • Elbise · Kundur" Çamaşır v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1 Beher çiftine biçilen ederi 425 kuruş olan kırk bin çift 
erat kfadur~•ı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2- . halesı ~ Haziran 937 cuma ~ünü saat 11 dedir. 
3- ilk temınatı R750 liradır. 

1
4 Şartnamesi 850 kuruıa M. M. V. Satınalma komisyonundan 

a ınır. 

"' "'. Beh~r ~i!osuna biçilen ederi 230 kuruş olan 20 bin kilo yün 
çorap ıplığı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 2 Ha· 
ziran 937 çarşamba günü saat 15 tedir. İlk teminot 3450 liradır. 
Şartnamesi 230 kuruşa M. M. Vekaleti satınalma komiıyonundan 
alınır. 

• • • 
Beher metresine biçilen ederi 330 kuruş olan 70 bin tane ki· 

lim kapalı zarfla ek•iltmeye konulmuştur. lhale•i 3 Haziran »37 
perşembe iÜDÜ saat 11 dedir. ilk. teminat 12,800 liradir. Şartna
mesi 1205 kuruşa M. M. Vekaleti satınalma kom . alınır. 

5 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M&lzenıesi 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu birlikleri için 15 bin adet erat nitancı diploması mü· 
teahhit heubina bastırılacaktır. Pazarlı~ı 17 Mayıs 937 Paıarte•i 
günü saat 17 de Tophanede utınalma komiıyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 195 lıradır. Teminatı 29 lira 25 kuruştur. Şart· 
name ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin belli ıaat
te komisyona gelmeleri. 

6 
Mahrukat Benzin • Makine yağlan ve saire 

Afyon İlinden 
1- Muhammen bedeli yedi bin lira olan yetmit ton motorin 

28 Mayıs 1937 cuma günü saat 16 da kapalı zarf usuliyle Vili· 
yet Encümeninde kat,i ihale•i yapılmak üzere ekıiltmeye konul
muştur. 

2 Eksiltmeye girmek i.teyenler 525 lira muvakknt teminat 



15 Mayıs 1937 
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- - t • • * 'I ı· nhı· sarlar U Mu·· du·· rlu·· g>J u·· nden-;-· I verecekler ve teklif mektuplarını yukarda yazıh gün ve aaa e \ k l · l klardır 1-1· ıtanbul zı·raat Bankasından aylık alma ta 0 an • 
kadar Vilayet Encümen Reiı.liğine vermış o aca . · . .. .. 

3 ı "d t v·l- . t Elektrik Müessesesı Dırektorlu· t I"stanbul Belediye ve hususi idaresinden müteşek. k_il . ma· -

1 ı 
1 

, - şe aı şar name ı aye \ l ğünden bedelsiz olarak verilir. halli ve idare emekli ve öksüz\erinin 937 yılı bırıncı a tı 
• • * \ aylık yoklamalarına başlanmıştır . 

2500 k. benzin ve 800 ton kok kömürü alınacaktır. Bak: Er- 2 Yoklama ilmühaberlerinin cevabı arkasındakı iza-

1 -Üst kutru 46 alt kutru 35 boyu 65 santim olmak 
ve ağız tarafında karşılıklı iki kulpu bulunmak üzere 3500 
adet üzüm küfesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 18-5 937 tarihine rastlıyan salı gü-
zak sütununda Ankara Nümune *Hst. ilanına . 1 hata göre silintisiz yazılacak ve fotografh ~l~cakhr . 

• • 3-Maaş sahipleri yoklama ilmühaberlerını oturmakta 
Gaz ve benzin alınacaktır. Bak: İıt. Belediyesi ilanlarına . . d"k oldukları nahiye müdürlüklerine tasdik ettır t ten sonra 

nü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartname'er parasız olarak hergün sözü geçen 

7 

Müteferrik 

Turgudlu Belediye Riyasetinden: 

Şchirin su geç mi yen yerlerine tesisat yapıl mas: için aşağıda 
miktar ve evsafı yazılı malzeme kapalı zarfla eksıltmeye konul· 

muştur. O ·1· t k t nda t Her biri 3 metre uzunluğunda ve 7 mı ıme re u ru . 
4600 metre boru, 12 aded vana ve 18 aded dirsek ve 2000 kılo 
kurşun ve 195 kilo katranlı sa~mastr~dı.r. 

2- Malzemenin bedeli keşfı t299J lıradır. . . 
3- Gümrük 'llaafiyetinin temini Belediyeye aıddır. 
4 Buna dair fenni şartname ve keşifnameler İstanbul, İz· 

mir ve Turgudlu Belediyelerinde görülebilir. 
5- Eksiltme tarihi 27.5.37 perşembe günü saat 16 dadır . . 
Teklif mektublarının ihale saatinden bir saat evvel Beledıye 

Encümenine verilmesi. . 
Bedeli keşfin yüzde 7.5 u olan 975 liralık temınat veya ban· 

ka mektubu vermesi şarttır. - --
Devlet Oemiryolları ve Limanları U. İşletme İdaresinden:. 

İlk eksiltmesi feshedilmiş olan 8.5.000 lira muhammen bedellı 
vagon yedekler! 29·S·937 salı günü saat l5.30da kapalı zarf usu· 
n Ankarada idare binasında satın alına~aktır. . . 

1 e O 1. l k kk t temınat ıle Bu işe girmek isteyenlerin 5.5 O ıra ı mu va a ~ ~ 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-~-936 g.un .ve 
3297 numaralı nüshasında intışar etmiş olan talimatname daıresın· 
de ahnmı~ vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar ko · 
mis on Reisliğine vermeleri lazımdır. . 

Şartnameler 425 kuruşa Ankıtra ve Haydarpaşa Veznelerınde 
aatılmaktadır · 

* * * . dem.ır saç v. 8 • alınacaktır. Bak: lstanbul Beled. 
Tahi:a, civata, 

ilanlarına. 

resmi senet, aylık cüzdanı ve nufus tezkeresile birli~te 
Mayıs 937 sonuna kadar aid oldukları belediye şubelerıne 
müracaatla yoklamalarını yaptırmaları ilan olunur. 

(1) 2717 407 3 - 5 

* * • 

Belediye tem~zlik kamyonlarına demir 

saç, civata v~saire 
Belediye temizlik kamyonlarına köşe-

Hepsinin 
muhammen 

bedeli 

ilk 
temi

natı 

707 91 53 09 

659 98 49 50 
bent çıralı tahta vesaire 

Belediye temizlik kamyonlarına alınacak muhtelif ~ki 
türlü malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Lıs· 
tesile şartnameleri levazım müdürlüğiinde görül.ebilir. İs
tekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve hızalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya ~e~tubi).~ beraber 
29·5 937 cumartesi günü saat t tde daımı encumende bu
luumalıdırlar. (B) 277 4 421 

• • * Senelik 
muhamn.en i1k 

Eyüpte Cami sokağında 31 N.lı Ebus-· 

suutefendi mektebi 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 

Ayazma sokağında t 1 13 N.lı ev 
Arnavutköyünde Lütfiye mahaliesinde 

Elçi sokağında 27 55 N lı t v 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 

Elçi sokağında 29 67 N .lı ev . 
Arııavutköyünde Lütfiye mahallesınde 
Elçi sokağında 23 47 N.lı ev 
Arnavulköyünde Lütfiye mahallesinde 

Elçi ı okağında 33 59 N.lı 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 

kirası teminatı 

36 2 70 

60 4 50 

36 2 70 

48 3 60 

48 3 60 

72 5 40 

72 5 40 

Şubeden alınabilir. 
4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyo · una gelmeleri ilan olunur. "2652,, 394 

• • • 

saat
Alım 

3 3 

1 -Şartnamesi mucibince Mersinde vagonda teslim 
1000 ton rekompoze maden kömürü pazarlıkla satın alı-
nacaktır. 

2- Pazarlık, 19-V-937 tarihine rastlayan Çarşamba 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden. alınabilir. . . .. 
4- lsteklilerın pazarlık ıçın tayın edılen gun ve sn at· 

te yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 

misyona gelmeleri ilan olunur. l2653) 395 3- 4 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeltri --
3078 sayılı Tuz Kanunu hükümlerinin tatbik suretini 

gösterir Talimatname 
(Dünkü nüshadan devam) 

Çamaltı tuzlasında istihsal olunan tuzun kilo maliy~t~ de ~il
farı. 9 santim olduğuna göre bu da masraf yekununa ılave edıle· 
rck tuwn beher kilosunun :.udkostik fabrikasına 0,09+ 1,66 hesa· 
bile 1,75 kuruştan verilebileceği tesbit olunur. 

Not: 
Bu suretle verilecek tuzlarının fiatını behemehal umumi mü· 

dürlük tesbit edecektir. Binanenaleyh usulü veçhile müsnndesi 

alınması lazımdır. 
Madde ~ A ) 7 inci ve 3t üncü m'lddeler haricinde olan her 

kısım sanayide ve dabağlıkta , imal ve ihzar olunacak me~a~d~n 
yapılış ve hazırlanış şekline göre aded, ltilo veya metresı ıçın 
ne miktar tuz sarfı lazım geleceği bilahara tayin olunacaktır. 

İstanbul eb·us intihabı teftiş Heyetinden: 
Aralık sokağında 12 25 N.lı ev 
Ortaköyde eski vapur iskelesi sokağında 
Mecidiye mektebi binası 144 ıo 80 

Müessese sahiplerinin iştigal ettikleri işe göre kullandıkları 
tesbit edilecek tuzun beher kilosuna mukabil tuz.la fiatı olan 3 
kuruşun yarısına yani nihayet 6{) paray.ı kadar olan had dahilin-

de bir priın verilecektir. 

Abdülhak Hamit Tarhandıın açılan İstanbul ~~~'~s~u· 
~ · · 16 1937 tarihine rastlıvan P.azar n.unu ın· 
?~ .ı.çı~ ... pıııln~~~~ıu<1U muucc::ıııuı:s i:f UHt:rrıı ma~uut.~ .rıyıe_ o 

· gün saat dokuzdan on üçe kadar Beyazıtla Unıversıte 
"fl . . l {?7 ,10\ ... ttı 

konferans salonuna tt!şrı erı rıca o unurs·· l"k ene ı 

muhammen İlk 
kirası teminatı 

Yenibahçede Mimar Sınnn sokağında 

57-61 N. bostan 50 3 75 
Üsküdar Selmanağa Karacaahmette 79-81 
N. ahşap 72 5 40 
Merdivenköyünde Merdivenköy caddesin-
d e 9 dönüm derihane arazisi 12 O 90 

Yukarıda semti senelik muhammen kiralarile ilk te
minatları yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 
kiraya verilmek üzre ayrı ayrı açık artırmaya konulmuş· 
!ardır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. 
istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 3 l ·5·937 pazartesi günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar· (i) (2773) 420 

• • • 
Senelik 

muh<0ınmen İlk 
kirası teminatı 

Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 
Ayazma sokağında 14 45 N.lı ev. 72 5 40 
Arna vutköyünde Lütfiye mahallesinde 
Ayazma sokağında 4 41 N. ev. 80 6 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 

Ayazma sokağında 24 49 N.lı ev. 36 2 70 
Hasköyde Kumbarhane sokağında 48 N.lı ev. 18 35 
Cağaloğlunda Hadımhasanpaşa medrese· 

sinin 1 N. odası. 24 80 
Eski Alipaşacla Hopyar sokağında I07 N. diik. 36 2 70 
Köprü altında Kadıköy iskelesi sokağında 

88 l N.lı dükkan. 2160 162 
Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk temi

natları yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 
937, 938, 940 senelt!ri mayısı sona kadar ayrı ayrı ki

raya verilmek üzre açık artırmaya konulmuş isede belli 
ihale gününde giren bulunmadığındac artırma 2 l-5·937 
cuma gününe ~zatıl~nışhr. Şartnameleri levazım Müdürlü· 
ğünde görülebilir. lstekliler hizalarında gösterilen ilk te· 
rninat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı 
günde saat 14 de Oaimi Encümende bulunmalıdırlar. 

s (İ) 2772) 423 

\ 

kı. raları· le ilk t Yukarda semti senelik muhammen e-
mınatıarı yazılı olan mah :ıller teslim tarihinden itibaren 
938, 939, 9.tO seneleri mayısı sonıına-lr-"f .,.~\."'Ui! oeıu ifiale 

- 6 .... uıfüt: gıren bulunmadığından artırma l 8.5.937 salı gü

nüne uzatılmıştır. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde 
saat 14 de Oaimi Encümende bulunmalıdırlar. 2771 422 

• • • 
Miktarı Cinsi Bir litresinin ilk teminatı 

litre Muhammen bedeli 
58535 Gaz 17,50 768 lira 27 K. 

ı8.S400 Benzin 22 4367 ,, 40 ,, 
Yukarıda mıktarları ile muhammen bedelleri yazılı 

bulunan benzin ve gaz ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme J-6-937 Perşembe günü saat 15 de 
Uaimi 1:.ncümende yapılacaktır. Şartnameleri Levazım Mü
düriüğünde görülebilir. lsteklıler 2490 numaralı kanunda 
yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubu ile beraber teklif mektuplarını havi kapalı 
zarfları yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Oaimi 
Encümene verMelidirler. (8) "2770,, 419 

1 nhisarlar U. Müdürlüiünden: 
idaremiz mülhakatında açık ve açılacak memu ı iyetlere imti

hara1a memur alınacaktır. İmtihan İst11noulda 31-5-937 pazartesi 
ıunü saat 13 te Sirkecide inhisarlar Memurin Kuuu bınasinda 
yapılacaktır. imtihana girmek iıteyonlerio aşağıdaki enaf ve şe
raıtı baız olmaları gerektir. 

1- Liakal Ortamekteb tahsilini bitirmit olmak. 
ı Askerliğini "fili veya kıaa hizmetli. bitirmiş olmak. 
d- ıı yaşından aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamak. 
~- Sıhhatlı olmak ve vazife itasına mani bir tahatı;ızhıiı bu· 

lunaıamak. 

5- iyi ahlak sahibi olmak. 
liu beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki ierektir. 

imtihan mevz u u şunlardır : 
1- HESAB : Adadi mürekkebe, Taksimi gurema, Halıta, 'fena· 

süp, Faiz, lakonto. 
2- HENDESE : "Satıhlar, hacımlarn 
.i- MUHA;l.EBE: "Usulü defterin 
4- COGKAFY A: "Umumi ve Türkiye" 
5- KlfAliET: "Orta tahsile iÖren 

NOT: 
A. - İmtihana girmek iıtiyenler şimdiden bir dilekçe ile ve ev· 
rakı müsbitelerile üç adet foto&"rafla birlikte idaremiz Memurin 
Şubesine müracaat etmelidirler. 

B. -;- imtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar ara
sında Ecnebi lisanına vakıf bulunanlarla muhasebe sualine doğ· 
ru cevap verenler tercih edilirler. ,2731) 409 1-3 

Bu primin miktarı İktisat ve Gümrük 

lerince kı>rarlaştırıl~C:!!ktır·'-' , u tıkra larile 9 uncu madde muci· 
bınce tenzilatlı fialla satış yapılan idare ambarlarından ve tuz
lalardan veyahut o mıntakalardnki şimendifer istasyonlnnndan 
veya tüccar ve esnaftan satın alınarak sırf bu işlerde kullanıla · 

cak tuzlar için A fıkrası ahkamına göre veril ecek primin mikda
rı idareye en az tuzla fıatının yarısı kalmak üzere hesap olunur. 

Her birini birer misnlle tavzih ediyoruz: 
İ· Satış fiatları 5 inci maddenin A ve B fıkraları mucibince 

te-ıbit edilmiş bulunan ambarların mıntakalnrı dahilinde her han
gi bir sanayi erbabına veya müessesesine prim verilmek İcab et
se ve bilfarz bu prim mikdarının da İktısad, Gümrük ve İnhisar 
Vekaletince idareye kiloda 2 kuruş kalmak üzere hesaplanması 

kararlaştırılmış bulunsa;, sarfolunduğu tcsbit olunacak tuzun be . 
her kilosu için (3 2 hesabile) l kuruş üzerinden prim tahakkuk 
ettirilmesi lazım gelecektir. 

2- Bilfarz ambar maliyeti 5,35 kuruş olduğu halde satış fiah 
5 inci maddenin C veya D fıkrasına müsteniden -t kuruş olarak 
tesbit edilmiş bulunan 1 mahalde idareye kiloda 1,5 kuruş kal· 
mak üzere prim hesap) oması lazım gelse; evvela. tuzun maliye
tine göre idarece kaç kuruş nakliye masrafı ihtiyar edilmiş bu· 
lunduğu tayin olunur.( Bunnn için maliyet fiatından tuzla fiatı 

olan 3 knru4tnn çıkarılması İcab eder.) 
Saniyen satış fiatından nakliye masrafı tenzil edilir ve baki· 

yesinden İktisad, Gümrük ve İnhisarlar Vekaletlerince idareye 
kalma!lı kararlaştırılan mikdar tay olunur. Ve bu suretle sarf o· 
lunduğu tesbit olunacak tuzun beher kilosu için verilmP.si icab 
eden prim mikdarı tayin edilmiş olunur ki misale göre; 

5,35- 3 2,35 
.t - - 2.35 1 ,65 
1 ,65 1,50 O, 15 hesabile verilmesi kereken prim 

miktarının 15 santimden ibaret bulunacağı anlaşılır. 
3- Ambar maliyeti bilfarz 5,68 kuruş ve fakat kaçakçı mın

takasına dahil bulunması itibarile kanunun 9 uncu maddesine 
müstenıden 4,75 kuruş üzerinden tesbit olunan satış fiatile satış 
yapan Cizre ambarından yine bilfarz idareye kilo başına 1, 75 ku· 
ruş kalmak üzere prim verilmesi İcab etse; burada da evvela 
ambar maliyetinden tuzla fiatı olan 3 kuruş tenzil olunarak 1 
kilo tuzun nakli için idarece ihtiyar edilmiş bulunan nakil masra· 
fı tesbit olunur, buna idareye kalmaııı lazım gelen mikdar ilave 
olunur . Hasılı satış fi atından çıkarılır ve bu suretle verilecek 
prim mikdarı tayin olunur. 

- Şöyle ki: 
5,68-3 
2,68+1,75 
4,75 4,43 

2,68 
4,43 
9,32 

Bu heaaba göre sarfolunduqu tesbit olunacak tuzun beher ki 
losu için verilecek prim mikdarının 32 s:ınlimden ibaret olacağı 

görülür. 
C) Sanayide ve dabağlıkta kullanılmak üzere verilecek tuzla

rın her hangi bir madde ile tagyiri kararla,tırıldığı takdirde bu 
uğurda ıhtiyar olunacak masraf da tuzu alana tahmil edilir. 

( Devamı var) 



15 Mayıs 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

=- - MUHTİRA - --
- 1 -

Pazar 16-5-937 

Karaağacın hali hazır haritası (80 ha.) (Karaağaç Beled.) .\~ 336 

Pazartesi 17-5-1937 

Sıvasta ilk mektep inşaatı (Sıvas Vilayeti) .\~ 329 
Kütahyada yol inşaatı (2649 m.) (Eskişehir Ask. Kom .) .\~ 332 
Süt: 45625 k .. Yoğurt: 45 t. - Tavuk: 3650 ad. - Piliç: 1825 ad. 

(iat. Fındıklı Komut.) .\: 335 336 . 
Yerli toz şeker: 30.000 k. (Ankara Levazım) .\. 335 . . 
Krible Alman maden kömürü: 50.000 ton (Devlet Deınır) .\· 335 
Sinop·Ayandık yolunda betonarme köprü inşaatı {Nafıa Vekaleti) 

.\ ' 335 
Sığır- eti: 325 t. (Ankara Levazım .\! 336 
84 ad. iskemle ve koltuk (Ankara Bo~u Palu) 
Otomobil: 2 ad. (Buik ve Pontiak) (lstanbul Emniyet Sandığı) 

,\; 336 b' M k 
Battaniye: 1050 şer ad. Karyola ve sandık (Ankara Har ıye e · 

Komut.) .\' 340 
Horasan - Saçtepe yolunda 8 ekip binası, 6 sınai imalat ve şoıe 

inşaatı (Transit Yolu İnşaat Müd.) .\! 340 
Kuru ot: 50 t. (lstanbul İskan Müd.) .\'. 344 
İnönü kampında muhtelif inşaat - Kemerburgaz yolunda çakıl 

taş hazırlanması (Tayyare Merkezi) .\! 343 

Filin: 600 k. (İst. P. T. T. Müd) .\: 3~3 . - de 700-1000 ad. 
1 sene müddetle cezaevine ekmek verılmesı, gun 

(Sinop Müddeiumumi.) .\; 325 . . .. 
M t .. ~ 5 b"d \' - lval'ın nres yağı: 1 bıd. - amortısor o or yagı: ı on . · a - va • & •• 

1900 1 
U 

ve değiştirme yağı etup: lfi k. - benzın. • (Trakya · 
Müfettişliği) .\; 334 

G.. - k · 10 t {Ask Fabr U. Müd.) .\' 336 umuş umu. . . · . . .. . 
Saf asid sülfürik: 66 - Bome: 1450 k. {lst. P. f . T . Mud.) .\~ 336 
17 k l.k · t imalatı sınaiye, tamirat (Trantit Yol fnş. m. ı şose ınşaa ı, 

Müd.) .\: 336 
Köy pili: 5000 ad. (MMV) .\; 336 . 
Soğuk hava dolabı: 2 ad. - ameliyat ~l~ktr'.k lambası: 2 ad. 

(Memleket hastanesi için) (Yozgat VılayetıJ .\' 34o 

Sah t 8-5- 1937 

Kuzu eti: 200 t. (Ankara Vilayeti) .\~ 335 
Karaağaçta mezbaha, soğuk hava depo ve buz fabrikasının ta-

mirat (İst. Beled.) .\: 335 
'fSF malzemesi: 106 kalem (MMV) .\: 336 
Bayrak: 52 ad. (Tophane Levazım) .\; 441 
Üzüın küffeıi: K. Tach (İnhisarlar U. Müd.) .\~ 342 
---------.- . olanlar müzayedeye aittir. 
* Önlerinde yıldız ış~~e~ı h . azetemizin aayısını gösterir. 
Hamiş : "No.,, işnretı ılam avı g 

----= 

İstanbul Borsası 

14 5- 1937 ---------- -
Paralar çekler 

·----- Alış Satıt 
Alış 

1 Ster Ji n 626, 
1 Dolar 123,-

20 Fransız Fr. 110,-
20 Liret 120, -
20 Beldka Fr. 80,--
20 Drahmi 19, -
20 İıveçre Fr. 570,-
20 Leva 20,-

1 Florin 63,-
20 Çek kronu 70,-

1 Avusturya Sl. 21,-
1 Mark 25, 
1 Zloti 20,-
1 PeniÜ 21,-

20 Lev 12,-
20 Dinar 48,-

Ruble 30,-
1 İıveç kuronu 30, 
l Türk altını 1059, -
1 Banknot Oı.253,-

Satıf 

626, 
126,-
114,-
125 -
84,-
22, -

578,-
23,-
66,-
75, 
23,-
28,-
25,-
24,-
14, -
52,-
52,-

-32,-
1060,-
253,-

London 
Nev York 
Par is 
Milano 
Brükıel 

Atioa 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükret 
Belgrad 
Yokobama 
Moıkova 

Stokholm 

625,25 
0.7904 

17,6875 
15,0212 
4,6810 

87,405 
3,4496 

63,9357 
1,4440 

22,67 
4,2265 

13, 1725 
1,0050 
4,16 
3,9840 

107,63 
34,4575 

2,7540 
24,0625 

3, 1160 

625, 
0,7905 

17,67 
15,0175 
4,6884 

87,7560 
3,4614 

63,91 
1,4434 

22,6615 
4,225 

13,1675 
1,9662 
4,1590 
3,9825 

107,5875 
34,4440 

2,7530 
24,0725 

3,1154 

~-----------------------·. 
Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 

O SA GAZETE'si,, memleketin bütün 
"M NAKA l elinde dir. Orada çıkan "t hh't ve Tüccar arın 

mu ea 
1 

.. de ilanı bu meıleğe inti· 
bir münakasa veya muza~et etirir ve azami ran-
sap edenleri heman hare e e .~ d"ld: On puntoluk 
demeı. verir. İlan ücretleri mute ı ır. il~ 1 

. . 20 kuruştur. an ar kü ük hurufatla santımı -
ç • ti Resmı 
Türk Maarif cemıve _ t· 

. ·t d şırke ı ilAn işleri Lnnı e 
vasıtasile gönderilebilir. 

_J 

MÜNAKASA GAZETESi 

Sayfa 3 

1 - Ticaret ve Zahire Borsası • ce 
14 - 5 - 1937 

l De la Municipali e d' bul J ta 
MADDE 

1 1 1 

SATIŞLAR 

ithalat ihracat K~:!:ri 1 :~::i 
Ton Ton Kr· Pa. Kr. Pa. 

La construction, dans les Halles Centrales, d'uııe Halle des 
legumes, d'un prix estimatif de 48350 livres est mise en 
adjudication sous pli cachete. Les cahiers des charges 
peuvent etre obtenus de la Direction de l'Economat 
moyennant 242 piastres. L'adjudication aura lieu le sa
medi ?.9 mai iı 11 heures par dev ant le Conseil Permanent 
de la ville. Outre les documents requis d'apres la loi N. 
2490, les interesses doivent remettre au Conseil Perma
nent, juıqu'iı 10 heures, un certificat de capacite tech· 
nique delivre par le Service Te~hnique de Ja Municipa
lite, accompagne d'une quittance ou d'une lettre de ga
rantie provisoire de 3526,25 livres, et les plis cachetes, 

Afyon 

" Araşit yağı 

: ince 
: kaba 

t, 

Arpa 

" 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Av derisi 

" 
" 
il 

,, 

" 
" 
" 
" 

: çakal 
: kedi 
: kunduz 
: porsuk 
: •ansar 
: tilki 
: tavşan 
: varşak 
: zerdeva 

Ayçiçeği yağ: 

Badem : kabuklu 

" iç 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 

ad 

" ,, 

" 
" 
" ,, 

45 

,, 
: Eks. yumuşak 
: yumuşak 465 ,, 

,, 

" 
" 
" Bulgur 

Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fuulye 
Fındık 

,, 
,, 

Haşhaş 

" İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikıh 
Kenevir 
Keten 

" Koza 
Kut yemi 
Mercimek 
M11ır 

" 
Nohut 

,, 

" Pamuk 

: ekı. aert 
sert 

: ıümter 
: kızılca 

mahlut 

: k. 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç ıivri 

: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

:' tohumu 
: yatı 

: yeni mahıul 

: beyaz 
: ıarı 
: iıp. tohumu 
: kalburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk yağı : 
tohumu: 

Pey~ir beyaz: tam yağlı 

" 
" : yarım yağlı 

: yağsız . " 
Peynir kaş•r : yağlı 

" Razmol 
Suıam 

" : yağıız 

: yeni mahıul 
,, yağı 

Tiftik : oğlak 
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,, 
,, 
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" 
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Yapak 

" 
" 
" Yulaf 

: ana mal 
: çenielli 
: deri 
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: sarı 
: ekıtra ekıtra 
: ekıtra 
: 1 inci yumutak 

,, ıert 
: Anadolu 
: ,, tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

Zeytin yağı : ekltra 
" : yemeklik 

" 
" 

: 1abunluk 
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DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
Şikago 

Vinipek 
Anven 

,, 
,, 

Arpa 
Mısır Londra 
Keten t. " 
Fındık G. Hamburg 

30 

2 
30 

51 

33 

156 

l 50 
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4 
ç 

" 
• ,, 

" 
" a 

ç 

6 25 

6 12 

24 15 

49 50 

63 

4 2 
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contenant leurs offres. (B) (2748) 418 1-2 

(Suite de la 4me page) 

sation de ses services ııctifs au detriment de ceux de l'interieur 
et de prendre toutes les mesures necessaires pour activer leur 
dedouanement. 

La station climaterique pour les tabacs a Ankara 
La direction des monopoles, en vue d'obvier nux effets nocifs 

exerceı par le climat sec d 'Ankara sur les cigarettes, y avait ins · 
talle une station d'acclimr.tation des tabacı. Nous npprenons que 
les resultats obtenus nyant ete des plus satisfaisants, il n ete de
cide d'agrandir cette moderne installation. 

Les achats du monopole des stupefiants 
Le monopole des stupefiantı. a decide d'acheter la recolte de 

1937, comme il l'a fait pour celle de l'annee precedente et il a 
entrepris des demarches iı cet effet auprcs de la Bnnque Agri· 
cole. Cette annee·ci la Banque ne se bornera pas, comme elle 
l'avait fait l'annee passee, a acheter par l'entremise de 15 de 
ses agences; elle achetera par l'intermediaire de toutes ses 

I 
agences se trouvant dans les zones de culture. 

D'autre part, l'expertise premiere des opiums sera faite par 
lcs experts de l' Ad mini tration . Avec l'augmcntntion dcs centres 
d'acbat, les producteurs pourront vendre leur recolte sans fatigue 
et leurs droits aussi seront sauvegnrdes. L'administration don• 
nera un prix eleve iı ceux qui auront obtenu de l 'opium sans 
pelliculeı. 

D'apres nos rcnseignements, voici les prix qui seront offerts 
cette annee-ci par l'Administration: Pour leı opiums legers a 
12,5 de morphine, on donnera 480 piastres par kilo, les qualites 
plus gro11ierea mais ayant le meme deııre de morphine seront 
achetees il 420 giutre.. 

il est hors a uuuL ... ~ .. ~ ·-- .- • t de 50 pour cent 
cette decision des Monopole.s do~t les p~ıx son les negociants et 
su erieurs a ceux offerts 1 annee passee par . • 

ı.: ;0 termi>d;a\res. L' Adm;n\straUon des m~nop~~~p::ı ::·:~:~ 
de faire sea achat en les oumettant e~ me~e ıısible au '110· 

lyseı de laboratoire. En consequence, ıl est ımp~ t e~ comme 
h d er lıı contrevaleur comp e e ment des ac ata, e pay A - l'on a recours 

ceci ıe pra.iquait l'nnoce precedente. uıısı, 

au syıteme des avances. · · de cul-
L' Adminiıtration enverra ses exper·ts~ dans. les regıons 

ture et lea acbata commencer?~t. auasıto~e~~r:~~nt de prendre, 
L' Administration, paı· la decısıon qu 1' t dire qu'elle 

. . •t d des producteun et on peu 
dissipe les ınquıe u es . e Nous appr~nons aussi 

• d ı · de toute esperanc • 
les protege ~u e. a • ses experts, dans les regions de 

l' Adminıstra tıon a envoye , t 
que ·1 . tı"f"ıques· et ceux-ci enseıgnen aux r d'appareı fl scıen , . 
culture, nan ıs . •th d de recolte de leurs produıts. villageois les meılleurs me o es 

Les colis postaux pourront etre retires le jour 
de leur arrivee 

Afin que leı colis postaux puissent etre retir~s .le jour m~me: 
de leur arrivee, la direction des douanes a donn~ ? ses .~:;:~~es 
leı instructionı necessaires pour que les formalıtes y 
soient dorenavant cccelerees. 

. . . ·············~ ····:· &~~~~~~~6~6~+Y~Y~YY~•••••~ y~ ~·........ ·~ 

:ı: '' D EV ı· ' :i: b ~ • v. 
~ + 
·:· Tercüme Bürosu ·:~ ~ ~ 
•;"> H 1· d ve her türlü tercüme işleri ve bil- •!• 
••• er ıı;an an l 'k t +•• 
.. ~. hassa münakasa ve müzayedelere mütea lı şar na- .:. 
•!• melerin tercümesi derühte edilir. +!• 
•:• Azami ihtimam ve sürat •!• 
~ ~ 
•!• Flyatıar gayet mütedildir •:• K.S. • 
... . l . .. •• 
• "MÜNAKASA GAZETESi" Abone erme • + + 5 67 1 •!• Hususi tenzilat yapılır •!• 

J •!• y - t H N 3-4 •'!..• .. ~. Adres : Galata, Perşembe Pazarı, ogur çu an, . .:. 
5 05 .~. Tele fon : 49442 •:• 

~ ....... . 
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Journal Quotidien des Adjudications 

n'est cense ignorer la loi ! 
Nous L t qu'un 1· ournal periodique, denomme : avons le plaisir d' annoncer a nos ec eurs 

Recueil des lois, decrets et ~rretes 
de la Republique de Turquıe 

A h · t en notrt: ville. . d t t ı lois interessant paraılra proc aınemen d d l t duction en françaıs e ou es es 
Notre futur confrere se propose e 'onner . a l~~ . les Finances, au fur et iı mesure de leur 

d. tement ou indirectement le Commerce, l lndustrıe, conomıe, 
ırbel~ t' dans le Resmi Gazete (l'Officiel d'Ankara). pu ıca ıon 

Nous y reviendrons. 

.. 

15 MAi 1937 

ADMINISTRA.! IU~ 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N 3-4 

Galata, Perchcmbe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresae Teleanphique: 
ı.tanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 
~-

Dimanche IG Mai 1937 

-

l de Karaaghatch (80 lın.) (Municipalite Prcsentation carte acluel e 
Karaaglıntch) .\' 336 

Lundi 17 Mai l 937 

. · · S ( ·} •Vılayet Sivas) ,\' 329 Construction ecole Prımnıre a ıvas aı. ' E k' h 'h' ) 
Conslruction route iı l\utalıia : ~649 mdres (Vılayet s ıc ır 

\' 33'.l .. 
---- - L '.t . 456~5 kılos- Yo2'hourt: 45 tonnes- Poules: 3650 pıeces-

a~ · ı 1 • 1825 picces (Comm. l!!tanbul Fındıkli) .\' 335 

Tableau 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
. R · t• _ Trav. f'ublics Conslructıon- epara ıon b. 

Matedel de Construction-Cartograp ıe 

Construction depôt charbon soulerrain et chemins 

en beton (cah. eh. P. 78). bl 
· d ı•· meu e B&digeonnage et autres reparatıon ans ım 

du Defterdarat 

Synoptique des Adjudications 
Mode 

d'adjudicat 

Pli cach 

Gre 8 irc 

Prix 
estimatif 

Caution. 
Proviıoire 

15554 ~ 1166 55 

386 62 

l.ieu d'adjudıcatıon et <lu Jours 
Cahier des Charges 

ı H . . Ani.ara S-6-37 1 l ı lnstitut Centra ygıe5ne S ·ı · Pt lstanbul l Dir. E.conomat Serv. erv. anı aıre .. 

b l 17-5-37 14 Oeherdarat d'lstau u 

ou e s • d . d' . ne • 30000 kilos (Oireclion lntendance An· Sucre en pou re ın ıg · 

kara) .\' 335 d F Et t) 
Houılle Allem:ınde eri ce: 1' bl 5 'OQf) tonne<ı (Chemıns e er a 

.\: 
335 

L' oute Sinope·Ayandjik Construction pont beton arme ..., arassou 8 r 

{aj) Ministerc Trnvaux Public ) .\' 3~5 .
1 

. 
84 

.. ces 
Viande de boeuf: 325 tonnes Chnıses et fauteuı s . pıe 

( irection Amenagement Forets) ~· 336 

Automobiles : (Buick et Ponlial : 2 pieces (Mont de Pıctc Istnnbul} 

.\: 336 050 · · (Comm Couvert res de lit, lits de camp, coffres : 1 pıeees . 

Ecole Mılıtaire Ankara) .\' 340 
6 

d' t s ruute 
h . 8 . ons d'equipe et ouvr ar 

Construction pavillon aux environs de Si\'as 2999 48 2~4 97 C •Jm. Aclı. Oivision Sivas 24-5·37 Publique 

Construction <: aussee, maıs . R T 't) \' 340 
Horassan Satclıti-p. (Dircction Constructıon o~.te rCansı ı' 1 • 

d 'I ( · ) (Sıt•ge entra .ıgue 
11-

Combustible - Carburant- Huiles 

B . 2500 k'ılos- Coke: 800 tonnes enzıne: . PuS. et Pli c ıch. 900 
?1000 

4367,40 

Habillenıent - Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Chaussures pour soldats : 40000 
P . 850). 

paireıı (cah. eh. 

Fil de laıne 
eh. P. 230) 

pour chaussettes : 20000 kilos (cah. 

Kilims: 70000 pieceı (cah. eh. P. 1205). 

Provisions 

Provisions pour 1 'hôpital Modele : 42 lots (pour 
details voir partie turque) 

Haricots vertt : 60000 kilos 
Pain pour penitencier (pour 1 an). 

lravaux d'lmprimeric-Papcterie 

Iınpreıısion de 15000 diplômes do tireurs (au nom 
et pour compte entrepreneur). 

Produits Chimiqucs et Pharmac~utiqucs 
lnstruments Sanitaires - F ourniture pr. Hôp. 

Glycerine: 50 kiloı- Ammoniac et alun: 200 ki
los- Soufre : 10 kilo.s - Ac, ıulf. : 300 kilos
Ac. chlorhydr.: 10000 kilos- Sulf. cuivre: 5000 
kilos (aj.). 

Divcrs 

Pieces de rechange pour \\agons (aj.) (cah. eh. P. 
425 

Tuyaux (70 mmm - 3m): 4600 metres Yannes: 
12 pieces- Coudes : 18 pieces- Plomb : 2 ton
nes- Bourre goudronnee: 195 kilos (pour re
seau d'eau). 

Tôles bouchons cornierea plancheı resineuses ete. 
(pour camionıı) (sep.). 

Pli cadl. P. 425 lıı pa. 9750 

" P. 230 le k 

,, P. 330le m. 

Pli cach. et Pu b. - -

Pli cach 5400 
Publique 

Gre a gre 195 

Gre a gre 

Pli cach. 

" 

Publique 

2259 80 

85000 

12995 

707,91-
659,90 

3450 -

12~00 -

405 -

'29 25 

169 50 

5500 

975 

53,09-
49.50 

1 Dır. Hôpital Mvdele Ankara 
l ,, Hyg. et Ass. Soc. lstanbul 

İ Dir. Economnt ,, ,, 

Com Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

" 

" 

J Dir. Hôpital Modele Ankara 
l ,, Hyg. et Ası. Soc. lstanbul 
Corn. Ach. Dır. lntend. Ankara 
Proc. Gen. Rt!p. Clıebine Karahissar 

Com. Ach. Intend. Iııt. Tophane. 

1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 

1 Admin. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
1 Caisses Haydarpaeha et Ankara 

Municipalitı> Tourgoutlou 

{ Com. Perm. Municipalite lttanbul 
Dir. Econom. n ,, 

2-6 37 

no C: O? 

'1-6-37 

2-6·37 

:J.6-37 

2-6·37 

3 .5.37 
21-5·37 

17-5-37 

17-5-37 

~9-5-37 

27-5·37 

10 

l6 

11 

15 

1 1 

10 

15 

15 -

15 

15 30 

16 -

29-5·37 11 -

Construdion diverses au camp neunu •J· 

Aeronautique .\' 343 Kemerbourgaz- Filin : 600 
Preparation pierres concusees s ro.ute 

kilos (Direction PTT Ishınb.l) ,\• 325 . . 700-1000 pieces 
F ourniture pain au penitentier pendant u~e ann)e°y. 333 

par jour (Procureur Gen. R . pubhque .Sınope .•.. 1 b' d Hui· 
H ·ı t No 5 . 5 bidons- Valvalıne. &"raısse . ı on 

uı e mo eur · . . ··--- ................ , 1 ı:; kilos- Benzine: 
1900 litres (lnspectorat Gen. Thrace) 

Sııble d'argent : 10 tonnes (Com. Ach. D: G en. Fab. Militaires) 
.\: 336 

Acide sulfurique pıır : Bnume : 1450 kilos Direetion PTT Istanbul) 
.\~ 336 

Construction ohauıı.sce 17 km. travaux d'art reparation (Dir. Cons· 
truotion route Transit) 

Pilcs de campagne: 5000 pieces (Ministere Defenıe Nationale) 
.\' 336 

Armoires f rigorifiques : 2 pieces- Lam pes i·lectriques pour opera· 
tions : 2 pieces (pour hôpital R(·g-ional) 

Foin s c: 50 tonnes (Dir. Etablis. lmmıgri's lstan"bul) .\ 344 

Mardi 18 Mai 1937 

Viande de mouton : 200 tonnes (Oirection lntendanee Ankara) 
.\ 335 

Reparation fabrique glace, depôts frigorifiques el abattoir ( Karaa 
ghatdı) (Municipalite lstanbul) 

Matcriel de TSF : 106 lots (Min. Def. Nat.) \' 3f;'6 
Drapeau : 52 pieces (lntedıınce Tophane) .Y 441 
Couffes a raisin (Monopoles Kabatache) .\: 342 

"' Les asteriıqueı indiquent une vente par voie de aurenehere. 

N. B.- Leı Nos indiques en regard deı nrticles sont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 

Le retrait des marchandises cntreposees aux 

douanes depuis t 931 

! 
Les marchandises entrepo.sees par les douanes depuis 1931 

jusqu'au 15 fevrier 1937, s'elevent a une quantite des plus im
portantes. Bien qu'on ait delivre deja 1500 declarations pour une 

1 partie de ces marchandises, leurs formalites ne pouvaient etre 
accomplies, celles·ci ne se lrouvant pas contingentees. Avant hier, 
a la suite de la mise en application de la deciıion intervenue a 
cet effet, sur ces 1500 declar&tiQns, les cinq cents ont ete assu· 
jetties toutes ensemble aux formalites requiseı. Aussit6t leur 
examen acheve et les droits y afferents perçuı, elles seront reti
rees des depôts. Avant quelques jours, un grand nombre de nou
velles declarations ont ete delivree.s. Mais on eltime que l'encorn· 
brement sera tres grand aux douanes au mois de mara, etant 
donne qu' il faut un certnin lemps, aux commerçaııb, recemınent 
miıı au courant de la meıure prise, pour preparer leurı facturea 
et Jeur declarations ainsi que les montants it payer aux douanea 
pour retirer leur1 marchandiıes. 

La direction des douanes a deja decide de renforcer l'ori'anl-

(Lire in suite en 3me page) 
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